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przestrzeń dla młodych,

młodzież działa lokalnie,

głos młodych w Mieście,

kultura (dla) młodych,

młodzi na rynku pracy,

partnerstwo dla młodych.

Program aktywnego uczestnictwa

młodzieży w życiu Miasta Młody Kraków 2.0

na lata 2019-2023, realizowany jest 

na podstawie uchwały nr VII/125/19 Rady

Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r.

Jest kontynuacją realizowanego w latach

2009-2018 programu aktywizacji

społecznej młodzieży Młody Kraków oraz

Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Przestępczości Młodzieży realizowanego 

w latach 1999-2009. Program obejmuje 

6 obszarów tematycznych:

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

CEL I ODBIORCY PROGRAMU

Celem programu jest stworzenie warunków

do aktywnego uczestnictwa w życiu Miasta

młodzieży mieszkającej, uczącej się lub

pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie

postaw zaangażowania obywatelskiego,

przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Inicjatywa ma również ułatwić młodzieży

wchodzenie w dorosłość w ciekawy 

i wartościowy sposób, bazując 

na pozytywnych doświadczeniach.

Odbiorcami programu są młodzi ludzie

mieszkający lub pracujący w Krakowie 

w wieku od 13 do 26 lat, a w szczególności

młodzież w wieku szkolnym. 

Drugą grupą docelową programu są osoby

które na co dzień pracują z młodzieżą 

w wieku od 13 do 26 lat. Przede wszystkim

są to: nauczyciele, pracownicy świetlic

szkolnych, pracownicy bibliotek, domów

kultury, klubów młodzieżowych oraz

pracownicy organizacji, które działają 

na rzecz młodzieży.

POTRZEBY KRAKOWSKIEJ MŁODZIEŻY

rozbudzania odpowiedzialności za rozwój

Miasta,

kształtowania przestrzeni dla młodych 

w Mieście,

budowania postaw obywatelskich 

i motywowanie do udział w wolontariacie,

pobudzania aktywności na rynku pracy,

wspierania uczestnictwa w kulturze,

budowania otwartości na różnorodność,

zwiększanie bezpieczeństwa w szkole 

i w sieci.

Program Młody Kraków 2.0 został
stworzony na podstawie diagnozy potrzeb

młodych ludzi, przeprowadzonej 

w latach 2016-2017. Na podstawie

uzyskanych wyników określono obszary,

które najbardziej wymagają systemowego

wsparcia i rozwoju. Przed realizatorami

programu stoją wyzwania dotyczące:

REALIZATORZY PROGRAMU

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0

Program realizowany jest przez Referat 

ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia oraz inne komórki organizacyjne

UMK, właściwe do spraw m.in: edukacji,

kultury, sportu oraz przez MJO, tj.:

Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie

Centrum Profilaktyki Uzależnień. Działania

realizowane są we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi,

placówkami wsparcia dziennego, klubami

sportowymi, placówkami oświatowymi,

domami kultury oraz z uczelniami wyższymi.

Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowia na realizację zadania

budżetowego SZ/PMK Realizacja programu

Młody Kraków 2.0  w 2019 r. przeznaczył
kwotę w wysokości 487 043,41 zł.

BUDŻET PROGRAMU



130 uczestników 
Balu Młodych Liderów
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MŁODY KRAKÓW W LICZBACH

30 uczestników projektu
Młodzież Działa Lokalnie 

500 uczestników
Juliady

100 uczestników
Młodzieżowych Dni
Wolonariatu

334 uczestników 
Festiwalu Młodych
Twórców

25 szkół podczas 
Dnia Samorządu
Uczniowskiego

32 uczestników 
YouthKrakHack

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0

1065 polubień 
fan page'a na Facebook'u
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Jednym z zadań programu Młody Kraków

2.0 jest prowadzenie bezpłatnych 

i moderowanych przestrzeni pod nazwą
„Pracownia Młodych”, które są miejscem

spotkań i nauki, przestrzenią do relaksu,

wymiany pasji i zainteresowań oraz

stanowią laboratorium obywatelskości. 

Pierwsze tego typu miejsce - Pracownia

Piastów 22 na os. Piastów 22 - została
otwarta w październiku 2020 r. To

przestrzeń ponad 170 m², wyposażona 

w laptopy, tablice multimedialne, telewizor,

rzutnik, sprzęt fotograficzny oraz wiele

innych elementów, które tworzą to miejsce

wyjątkowym. Tutaj, oprócz młodych ludzi,

mogą się także spotykać rodzice oraz

opiekunowie z dziećmi do lat 3. Wraz 

ze Stowarzyszeniem Daleko Więcej,

wyłonionym w otwartym konkursie ofert 

na operatora Pracowni  do sierpnia 2022 r.,

zostały stworzone przyjazne warunki, 

w których młodzież może czuć się̨
swobodnie, realizować  ́swoje potrzeby

związane z nauką, uczestnictwem 

w kulturze oraz aktywnością̨ społeczną 

i obywatelską. Równolegle prowadzone 

są działania na rzecz rodziców z małymi

dziećmi oraz osób oczekujących 

na potomstwo. To miejsce, w którym można

dzielić się̨ swoimi doświadczeniami oraz

dobrymi praktykami związanymi z opieką 

i wychowaniem dzieci, a także podnosić
kompetencje rodzicielskie dzięki 

PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH

Juliada

warsztatom i spotkaniom. Otwarcie Pracowni

Piastów 22 zbiegło się z dużymi restrykcjami

związanymi z organizacją imprez w związku 

z pandemią Covid-19, co wymusiło
zastosowanie nowych sposobów dotarcia 

do lokalnej, młodej społeczności. Model

hybrydowy, pozwalał na prowadzenie zarówno

zajęć online jak i oferowanie przestrzeni

pojedynczym osobom, uwzględniając wytyczne

sanitarne. Z oferty Pracowni skorzystało
łącznie ok. 763 osób.

W podobnym czasie, bo w IV kwartale 2020 r.

rozpoczęły się przygotowania do otwarcia

drugiej tego typu przestrzeń - Pracowni

Młodych na Zachodniej, w odnowionej filii

Biblioteki Kraków na ul. Zachodniej 7/3a.

Pracownia to prawie 50 m², gdzie wśród

księgozbioru młodzieżowego Biblioteki

Kraków, znajdą dla siebie miejsce osoby

mieszkające na Ruczaju. Stowarzyszenie

Europe4Youth pełniące rolę Operatora

pracowni do sierpnia 2021 r., w listopadzie

rozpoczęło przygotowania do prowadzenia

przestrzeni w formacie partycypacyjnym. 

W założeniu to młodzi decydują o tym, w jaki

sposób tworzyć optymalne warunki dla rozwoju

swoich zainteresowań, pasji oraz potrzeb,

uwzględniając również zasady edukacji

międzyrówieśniczej. W tym celu została
powołana Rada Pracowni Młodych 

na Zachodniej, mająca wpływ na kształt i dalsze

plany dotyczące zasad jej funkcjonowania. 

Pracownie Młodych

22. edycja Juliady – Młodzieżowego

Festiwalu Sportu odbyła się 18 i 19 lipca

2020 r. w Com Com Zone w Nowej Hucie.

Ponad 500 młodych ludzi zacięcie

rywalizowało o zwycięstwo w ramach

dyscyplin tj.: badminton, streetball, piłka

nożna, breakdance, szachy, tenis stołowy

Organizatorem wydarzenia był Referat 

ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej 

 i Zdrowia oraz Stowarzyszenie SIEMACHA.

Pierwszy obszar programu ma na celu

poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej 

i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie

szans edukacyjnych młodzieży z różnych

środowisk.

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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zwiększenie zaangażowania młodzieży 

podniesienie kompetencji społecznych

młodzieży, w szczególności takich jak:

praca w grupie, twórcze rozwiązywanie

problemów, umiejętność prezentacji 

wzmocnienie poczucia wpływu młodzieży

na swoje najbliższe otoczenie, a także

wykształcenie umiejętność korzystania 

W dniu 17 października i 14 listopada 2020 r.  

krakowska młodzież uczestniczyła 

w formie on-line w III edycji hakathonu

projektów społecznych, które odbyło się
hasłem "Po pierwsze, edukacja!" Trzydziestu

dwóch krakowskich uczniów i studentów

uczestniczyło w szkoleniach dotyczących

tworzenia projektów oraz pracowało nad

koncepcją innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie edukacji ekologicznej, kulturowej,

obywatelskiej oraz w zakresie

przedsiębiorczości. Z pośród wszystkich

pomysłów mentorzy wyłonili sześć
najlepszych projektów, które zostały
zaprezentowane jury podczas Gali Finałowej

w dniu 24 listopada 2020 r. Jury składające

się z przedstawicieli UMK, specjalizujących

się w obszarach tematycznych wydarzenia,

Dyrektorów Wydziałów UMK 

i Pełnomocników PMK, wyłoniło i nagrodziło
trzy najlepsze projekty. 

Celem wydarzenia było: 

       w aktywne życia Miasta, 

       i efektywnej komunikacji,

......z narzędzi partycypacji społecznej, w tym

......znajomości mechanizmów podejmowania

......decyzji w Mieście i demokratycznych form

......wpływania na nie.

Realizatorem wydarzenia była Fundacja

Kraków Miastem Start-upów.

YouthKrakHack. Po pierwsze, edukacja!

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0

Konkurs „Zaprojektuj teren zielony 
dla młodzieży”

W celu wyrównywania szans rozwojowych 

i edukacyjnych młodzieży z różnych

środowisk, m.in. poprzez tworzenie miejsc

do spotkań w plenerze z przyjazną
infrastrukturą, w październiku 2020 r.

został ogłoszony konkurs dla młodych osób

na zaprojektowanie aranżacji przestrzeni

zielonej, którego celem było zaplanowanie 

i zaprojektowanie terenu znajdującego się
na ul. Na Kozłówce (działka nr 312, obręb

50, jednostka ewidencyjna Podgórze).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 

w grudniu. Zwycięzca - student Politechniki

Krakowskiej, zaproponował najlepszy,

zdaniem komisji konkursowej, projekt

zagospodarowania miejsca na potrzeby

młodzieży i tym samym otrzymał nagrodę
główną, czyli tablet graficzny. Konkurs był
organizowany przy przez Referat 

ds. Młodzieży we współpracy z ZZM.

Wydarzenia sportowe

Wydział Sportu we współpracy z klubami

sportowymi i innymi instytucjami

działającymi w tym obszarze, pod okiem

profesjonalnych trenerów, w 2020 r.

zrealizował dla dzieci i młodzieży szereg

imprez miejskich o charakterze sportowo-

rekreacyjnym.

Rugby dla każdego
Celem programu jest popularyzacja rugby,

jako sportu pierwszego kontaktu 

dla młodzieży oraz zachęcanie 

ich do zorganizowanej aktywności fizycznej

pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli,

instruktorów i trenerów. Projekt realizowany

był w porozumieniu z Polskim Związkiem

Rugby, na obiektach Narodowego Centrum

Rugby. W zajęciach udział wzięło 6 875 osób.
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Sport przeciw wykluczeniom

To całoroczny program realizowany przez

udział młodzieży w zajęciach sportowych

oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. 

W 2020 r. ponad 20 tys. uczestników wzięło
udział w treningach karate Oyama,

warsztatach pierwszej pomocy

przedmedycznej oraz w zajęciach na temat

przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.

Projekt realizowany był na terenie 16 szkół
podstawowych we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki

uzależnień oraz ośrodkami

terapeutycznymi.

Krakowska Olimpiada Młodzieży

To program sportowy wzorowany 

na Igrzyskach Olimpijskich, mający rozbudzić
ducha rywalizacji sportowej, opartej 

na uczciwym współzawodnictwie

międzyszkolnym. Program obejmował
Igrzyska Dzieci (dla uczniów SP), Igrzyska

Młodzieży Szkolnej (dla klas VII i VIII SP) 

oraz Licealiadę (dla młodych ze szkół
ponadpodstawowych). Program 

był zrealizowany w konkurencjach

indywidualnych, zespołowych oraz w mini

grach. W zawodach udział wzięło 6 237 osób. 

Strefa Nastolatka

To przyjazne miejsce prowadzone przez

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, 

w którym młodzi ludzie mogą anonimowo

uzyskać życzliwą i fachową pomoc 

w trudnych sytuacjach. W szczególności

adresowana jest do młodzieży, która

doświadcza przemocy fizycznej lub

psychicznej, czy boryka się z chorobą
alkoholową w rodzinie. Dyżurujący w Strefie

specjaliści pomagają młodym ludziom 

w znalezieniu rozwiązania problemów, 

w przyjaznej, anonimowej i pełnej szacunku

atmosferze. 

O demokracji. 20 lekcji z XX wieku

To cykl dwudziestu spotkań w formie lekcji

dla młodzieży inspirowanych książką
Timothy’ego Snydera „O tyranii: dwadzieścia

lekcji z dwudziestego wieku” realizowanych

od września do listopada 2020 r. Spotkania

prowadzone były przez specjalistów –

artystów, filozofów i literatów. Każde

spotkanie było okazją do wspólnej refleksji

nad problemami współczesności 

w kontekście sztuki, a także zachętą do

angażowania się w debatę publiczną. Projekt

towarzyszył wystawie „II wojna światowa –

dramat, symbol trauma” i był dofinansowany

w ramach programu Kultura Interwencje

2020. Realizatorem projektu było Muzeum

Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Działania na rzecz bezpieczeństwa 
w Internecie

Hakersi - program wspierający w rozwoju

i usamodzielnianiu się poprzez dostęp 

KOMPY - zajęcia poruszające tematy

związane z nadużyciami w sieci,

skupiające się wokół bezpiecznych gier

internetowych dostosowanych do wieku,

profilaktyka i ochrona zdrowia - zajęcia

mające na celu pokazać jak zapobiegać 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w 2020 r. zrealizował szereg działań
profilaktycznych, dotyczących podnoszenia

kompetencji młodych ludzi do kreatywnej 

i bezpiecznej aktywności w Internecie, m.in: 

do nowych technologii i kompetencji

cyfrowych,

i dbać o zdrowie poprzez bezpieczne

korzystanie z informacji zawartych 

       w mediach społecznościowych.

We wszystkich wydarzeniach

profilaktycznych zorganizowanych przez

MOPS udział wzięło 150 uczestników.
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OSSA 2020: Ogólnopolskie Spotkanie
Studentów Architektury w Nowej Hucie 

Interdyscyplinarne warsztaty dla studentów

architektury i kierunków pokrewnych z całej

Polski zorganizowane w dniach od 29 sierpnia

do 6 września 2020 r. Pod hasłem

„eksperyment” podjęto tematykę lokalnej

tożsamości i relacyjności. Podczas

dziewięciodniowego wydarzenia studenci 

pracowali pod okiem architektów, artystów,

specjalistów oraz przedstawicieli innych

społecznie zaangażowanych dziedzin nad

projektami odnoszącymi się do kontekstu

przestrzenno-kulturowego Nowej Huty.

Warsztaty wzbogaciły badania miejskie oraz

otwarte wykłady i panele dyskusyjne dostępne

w formie online, do udziału w których

organizatorzy zachęcali wszystkich

zainteresowanych – szczególnie mieszkańców

dzielnicy. Celem warsztatów była
interdyscyplinarna edukacja uczestników

poprzez kontakt z przedstawicielami różnych

środowisk zajmujących się tematyką szeroko

pojętej architektury, urbanistyki i sztuki oraz

kształtowanie świadomości architektonicznej

wśród użytkowników Miasta. Krakowskie

warsztaty OSSA były interdyscyplinarnym

doświadczeniem i stworzą warunki do dyskusji

nad definicją Miasta i sposobem jego

percypowania, tożsamością miejsca i społeczną
odpowiedzialnością za przestrzeń. Zetknięcie

się studentów oraz praktyków z mieszkańcami

pozwoliło docenić relacyjny aspekt Krakowa,

jego złożoność i wartość oddolnych ruchów.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

zapewniły Nowohuckie Laboratorium

Dziedzictwa i ARTzona OKN. Organizatorzy:

nieformalna grupa studentów architektury,

Stowarzyszenie Architektów Polskich 

w Krakowie, Ośrodek Kultury im. C. K.Norwida.

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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promowanie realizacji projektów

społecznych przez młodzież, 

wzmocnienie poczucia sprawczości

wśród młodych ludzi,

uświadomienie mechanizmów 

kształtowanie wśród młodzieży

kompetencji obywatelskich i poczucia

odpowiedzialności za dobro wspólne. 

To program edukacyjno-aktywizacyjny

realizowany od października 2020 r. 

do kwietnia 2021 r., którego głównym

celem jest:

za pomocą których młodzi mogą
wpływać na społeczność lokalną i życie

Miasta,

W trakcie działań przeprowadzonych 

w 2020 r., 32 uczestników w wieku od 13

do 20 lat uczestniczyło w 18-godzinnych

szkoleniach on-line z zasad realizowania

projektów społecznych oraz zrealizowało
siedem różnorodnych inicjatyw na rzecz

społeczności lokalnej. Projekty

zainicjowane przez uczestników dot. m.in.

zrównoważonego transportu w Krakowie,

poszanowania praw człowieka, zdrowia

psychicznego, stereotypów, relacji

międzypokoleniowych, czy autorytetów. 

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie

Europe4Youth.

MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE Krakowska Akademia Samorządności

Kim jest lider?

Zarządzanie zespołem, rozwiązywanie

konfliktów.

Efektywny samorząd w mojej szkole.

Budżet obywatelski, zasady

przygotowania.

Zakładanie fundacji i stowarzyszenia.

Przygotowanie wystąpień publicznych.

Cyberświat i jego tajemnice: Kim jestem

w sieci? Czy poruszając się po wirtualnym

świecie, możemy być anonimowi? Które

miejsca w sieci są najbardziej

niebezpieczne? Bezpieczeństwo 

na portalach społecznościowych, podczas

zakupów przez Internet oraz logowania

na portalach dla graczy.

Interaktywna gra dla uczestników

„Młodzi jako rajcy miejscy”.  Rozwój

Miasta, planowanie budżetu miejskiego.

To szkoła aktywności społecznej 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

z Krakowa. Podczas zajęć młodzi ludzie

pozyskują praktyczną wiedzę i umiejętności

potrzebne w pracy społecznej i działalności

na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 

W ramach 16. edycji odbyło się osiem

spotkań szkoleniowych, kształcących

umiejętności społeczne 70 uczestników.

Podczas kilkudziesięciu godzin

szkoleniowych poruszono następujące

tematy:

W roku 2020 w zajęciach KAS uczestniczyło
90 osób. Na zakończenie edycji 2019/20

dyplomy młodzieżowych liderów

społecznych otrzymali najaktywniejsi

uczestnicy - 33 osoby.

Młodzież Działa Lokalnie

Celem drugiego obszaru jest budowanie

postawy obywatelskiej wśród młodzieży 

z różnych środowisk oraz budzenie

w nich współodpowiedzialności 

za najbliższe otoczenie – szkołę, dzielnicę 

i Miasto.

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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Bal Młodych Liderów

w którym wzięli udział przedstawiciele

Młodzieżowej Rady Krakowa, uczniowie 

z samorządów uczniowskich szkół
ponadpodstawowych oraz uczestnicy

projektu szkoleniowego dla młodych liderów

Krakowska Akademia Samorządności. 

Bal został przygotowany w formule BALU

OSCAROWEGO. Konkursy i zabawy

przygotowane przez młodzież na poważnie 

i z przymrużeniem oka nawiązywały 

do ceremonii rozdania Oscarów. Bal był
wydarzeniem integrującym młodych ludzi,

którzy są aktywni w grupach rówieśniczych,

przede wszystkim w samorządzie szkolnym.

W wydarzeniu uczestniczyło około 130 osób.
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19 i 20 października 2020 r. w formie 

on-line odbyła II edycja Krakowskiego Dnia

Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz

opiekunowie rad uczniowskich uczestniczyli

w szkoleniu „Jak realizować działalność
samorządową w czasie pandemii?”

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele

13 szkół podstawowych oraz 12 szkół
ponadpodstawowych.

Krakowski Dzień Samorządu
Uczniowskiego

Program wsparcia samorządów
uczniowskich „#SU-w-ak”

W październiku 2020 r. w po raz pierwszy

uruchomiono nową inicjatywę Referatu 

ds. Młodzieży pn. Program wsparcia

samorządów uczniowskich „#SU-w-ak” (czyt.

Samorząd uczniowski w akcji). Program

realizowaniu jest w trybie dwuletnim i ma na

celu m.in. wsparcie aktywności samorządów

uczniowskich, podnoszenie umiejętności

organizacyjnych rad uczniowskich, a także

wyłonienie i promocję najciekawszych

projektów realizowanych przez samorządy

uczniowskie krakowskich szkół. Program

umożliwia samorządom szkolnym ubieganie

się o dofinansowanie realizowanych w szkole

działań, których inicjatorami i realizatorami

są samorządy uczniowskiego. W 2020 r.,

akces do uczestnictwa w nim złożyło 12 SP

oraz 11 ponadpodstawowych, które do końca

roku uzyskały dofinansowanie 17 projektów.

Realizatorem projektu jest Fundacja

Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

wyłoniona w otwartym konkursie ofert.

Krakowskie czasopismo
młodzieżowe „Młody Kraków Czytajże”

W roku 2020 przygotowano 8 wydań
miesięcznika adresowanego 

do nastolatków z krakowskich szkół
ponadpodstawowych. Z powodu pandemii

tylko 4 wydania ukazały się formie

drukowanej i w nakładzie 12 000 egz.

trafiły do szkół. Pozostałe wydania

magazynu miały formę internetową.

Wydawcą magazynu jest Urząd Miasta

Krakowa, natomiast autorami tekstów są
uczniowie krakowskich szkół oraz studenci,

którzy pracują pod kierownictwem

pracownika Referatu ds. Młodzieży.

Magazyn wydawany od 2019 r., jest pismem

promującym aktywność społeczną,

preorientację zawodową oraz kulturę
młodzieżową.

15 lutego 2020 r. w budynku Magistratu 

na Placu Wszystkich Świętych zorganizowano

15. Bal Młodzieżowych Liderów Społecznych, 

II Młodzieżowe Dni Wolontariatu

II Młodzieżowe Dni Wolontariatu odbyły się 

5 grudnia 2020 r. W ramach święta

wolontariuszy odbyło się spotkanie online 

pod nazwą „Wolontariusz nowych czasów” ze 
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znanym dziennikarzem i podróżnikiem

Przemysławem Kossakowskim. Tematem

spotkania, w którym oprócz prowadzącego

wzięli udział młodzi wolontariusze oraz

przedstawiciele organizacji pozarządowych,

były przykłady oraz możliwości działań
wolontaryjnych w dobie pandemii. Kilkaset

uczestników zastanawiało się w jaki sposób

młodzi ludzie mogą angażować się 

w wolontariat oraz jakie grupy społeczne

najbardziej potrzebują pomocy. 

W ramach wydarzenia, z inicjatywy

Referatu ds. Młodzieży, dla uczniów

krakowskich szkół powstał także Indeks

Wolontariusza, w którym młodzi ludzie

działający społecznie mogą dokumentować
swoją wolontaryjną aktywność. 

Na podstawie zebranych wpisów,

najbardziej zaangażowani uczniowie

otrzymają tytuł Młodzieżowego

Wolontariusza Roku, który przyznany

zostanie podczas kolejnych grudniowych

Młodzieżowych Dni Wolontariatu. 

W ramach akcji do krakowskich szkół
samorządowych w 2020 r. trafiło kilka

tysięcy Indeksów. 

Pomysłodawcą wyżej wymienionych

przedsięwzięć jest Referat ds. Młodzieży

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
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Konferencja „Odpowiedzialny 
i zaangażowany samorząd"

 tematyką zrównoważonego rozwoju,

ekologii, partycypacji społecznej czy

bezpieczeństwa. Konferencja była okazją 

do dyskusji i znalezienia odpowiedzi, między

innymi, na pytania, tj: co zrobić, aby żyć
bardziej ekologicznie, w jaki sposób tworzyć
budżety uczniowskie w krakowskich

szkołach, jak powinna wyglądać bezpieczna

przestrzeń szkolna czy jak zaangażować się
w Budżet Obywatelski Miasta Krakowa?

Wydarzenie zostało zorganizowane przez

Wydział Edukacji UMK.

O tym, co uczniowie i nauczyciele mogą
wspólnie zrobić, aby realizować ważne

inicjatywy, mówili uczestnicy konferencji

„Odpowiedzialny i zaangażowany

samorząd”, która odbyła się 13 lutego w sali

Obrad Rady Miasta Krakowa. Spotkanie

ponad 200 opiekunów samorządów

uczniowskich  było okazją do wysłuchania

wystąpień ekspertów zajmujących się 

Informacja młodzieżowa – Eurostudia,
Eurowolontariat, Europraca 

Informacja młodzieżowa w Centrum

Młodzieży im. dr. H. Jordana prowadzi

działalność na rzecz młodych ludzi,

pomagając ukierunkować ich przyszłe
wybory edukacyjne i zawodowe. W 2020 r.

przeprowadzone zostały Eurolekcje

dotyczace wolontariatu europejskiego 

oraz warsztaty Europejskiego Korpusu

Solidarności w krakowskich szkołach

ponadpodstawowych (ok. 10 warsztatów

dla 200 uczestników). Ze względu 

na ograniczenia związane z pandemią
koronawirusa COVID 19 projekt

realizowany jest w mniejszym zakresie.

Uczeń – Obywatel

Młodzieżowy Dom Kultury 

im. K.I.Gałczyńskiego przygotował dla

młodych ze szkół ponadpodstawowych cykl

comiesięcznych spotkań samorządowych.

Celem projektu było zapoznanie uczniów 

z historią, strukturą i funkcjonowaniem

samorządu terytorialnego na szczeblu

dzielnicowym i miejskim. Podczas zajęć
młodzież uczestniczyła w spotkaniach

radach dzielnic, przyglądała się
posiedzeniom Rady Miasta oraz wzięła
udział w konkursie wiedzy o samorządzie.
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Poza Stereotypy - Ja Obywatel

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka

Jordana, zrealizowało autorski projekt

budujący postawy obywatelskie oraz

wzmacniający poczucie odpowiedzialności

za szkołę, dzielnicę i Miasto. Zadanie było
skierowane do młodocianych, skazanych

pierwszym wyrokiem, którzy zostali

zapoznani ze strukturą i funkcjonowaniem

samorządu terytorialnego na szczeblu

dzielnicowym i miejskim oraz 

z działalnością instytucji Miasta.
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w kraju kwitnącej wiśni - projekt mający

na celu zapoznanie  uczestników 

na krańcu świata - zajęcia dotyczące

kultur państw Azji, Europy i Ameryki,

poszerzające wiedzę na temat geografii,

kultury i sytuacji społecznej ww. krajów, 

Yolo - program mający na celu

kształtowanie szacunku i tolerancji wobec

innych,

warsztaty zawodowe z pracownikami

banku HSBC , ukazujące specyfikę pracy

w wielokulturowej społeczności,

Girls power - program mający na celu

wzmocnienie poczucia własnej wartości,

walkę ze stereotypami, kształtowanie

poczucia tolerancji wobec różnic

występujących w społeczeństwie.

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej na rzecz kształtowania otwartości

młodych ludzi na różnorodność, budowania

zaufania społecznego, negocjacji 

i rozwiązywania konfliktów, zrealizował
wydarzenia w których wzięło udział ponad

300 uczestników, m.in.:

       z kulturą, tradycjami i zwyczajami Japonii,

Działania wielokulturowe

Konkurs artystyczny dla młodzieży szkolnej
– miasto wielokulturowe w XXI wieku

Stowarzyszenie Interkulturalni PL wraz 

z Fundacją Wspierania Języka i Kultury

Polskiej im. Mikołaja Reja zaprosili 

do udziału w konkursie artystycznym

uczennice i uczniów z krakowskich szkół.
Nadesłano ponad 130 prac plastycznych,

fotograficznych, grafik, obrazów oraz form

przestrzennych, a także kilka prac

literackich. Jury wybrało po trzech

laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz

przyznało dwanaście wyróżnień. 

Empatia i wielokulturowość

Projekt zrealizowany przez Fundację
Internationaler Bund Polska, był
kontynuacją zeszłorocznej edycji, 

w ramach której Fundacja w 6 krakowskich

szkołach przeprowadziła warsztaty dla

uczniów. Celem warsztatów było poznanie 

i zrozumienie pojęcia wielokulturowości 

i migracji oraz kształtowanie postawy

otwartości na drugiego człowieka wśród

uczniów klas 7-8 SP i szkół
ponadpodstawowych. Wybrano również
nauczycieli i edukatorów, oferując im dwa

weekendowe warsztaty online, dzięki

którym zostali przygotowani 

do samodzielnego przeprowadzenia

pełnego, 12-godzinnego programu zajęć
„Empatia i wielokulturowość” oraz

otrzymali przygotowanie 

do przeprowadzenia pojedynczych zajęć
dot. tematów tj. różnorodności w szkole,

znajdowanie informacji w sieci oraz

radzenie sobie z fake newsami itd. 

Wyżej wymienione projekty zostały
zrealizowane w trybie małych grantów 

na zlecenie Referatu ds. Wielokulturowości 

i Projektów Społecznych .
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GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE
Celem trzeciego obszaru jest stworzenie

warunków, w których młodzież, poprzez

wyrażanie swoich opinii na temat rozwoju

Miasta, będzie współtworzyć działania

i kierunki rozwoju polityk miejskich.

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:
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Działalności Młodzieżowej Rady Krakowa 

Rok 2020 obejmował VII i VIII kadencję
Młodzieżowej Rady Krakowa. Okres ten był 

Szkolny Budżet Obywatelski 

W drugiej połowie 2020 r. z inicjatywy

Referatu ds. Młodzieży rozpoczęły się
przygotowania do pilotażowego Szkolnego

Budżetu Obywatelskiego, w którym

społeczność szkolna decyduje o sposobie

przeznaczenia określonych środków

finansowych. W założeniu to uczniowie 

i uczennice zgłaszają pomysły, tworzą
projekty, a następnie sami wybierają 

te, które ich zdaniem są najbardziej

atrakcyjne i potrzebne. Do pilotażu projektu

przybliżającego idee, zasady oraz sposób

funkcjonowania budżetu obywatelskiego,

przystąpiły dwie szkoły podstawowe: Szkoła
Podstawowa nr 91 im. Janusza

Kusocińskiego oraz Szkoła Podstawowa 

nr 67 im. Władysława Łokietka, a także XVI

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa

Kamila Baczyńskiego. W grudniu rozpoczęły
się działania edukacyjne oraz informacyjne

promująca idee szkolnego budżetu

obywatelskiego a także warsztaty

generowania pomysłów w szkołach,

najczęściej na lekcjach wychowawczych 

lub WOS. Służyły do tego specjalnie

przygotowane karty pracy, obrazowo

wyjaśniające pojęcia związane z budżetem

obywatelskim. 

debata o statutach młodzieżowych rad,

debata Organizacji Młodzieżowych na

temat działalności w pandemii,

akcja młodzieżowych radnych #zostań 

promocja bezpiecznych zachowań 

finał konkursu MRK „Dzieci i ryby mają
głos” (dotyczącego praw człowieka),

udział w akcjach: #wspierajseniora,

Szlachetna paczka, challenge

#KolędaDlaHospicjum,

cykl „Poznaj radnego” prezentujący

sylwetki młodzieżowych radnych. 

specyficzny ze względu na pandemię, która

ograniczyła możliwość realizacji

zaplanowanych przez MRK projektów,

natomiast sesje MRK odbywały się w formie

on-line. Pomimo trudności przedstawiciele

MRK wzięli udział w następujących

wydarzeniach: 

       w domu,

       w czasie pandemii,

Za wsparcie działalności MRK odpowiada

Młodzieżowy Dom Kultury 

im. K.I. Gałczyńskiego .

Kanały Komunikacji i Promocji

W celu informowania o wydarzeniach

skierowanych bezpośrednio do młodzieży

jak i o działaniach podejmowanych w ramach

programu Młody Kraków 2.0, Referat 

ds. Młodzieży od kilku lat prowadzi portal

www.mlodziez.krakow.pl, a od 2018 r.

również fan page’a w mediach

społecznościowych.

 

W 2020 r. sukcesywnie podejmowane były
działania w celu wzmocnieniu

rozpoznawalności marki Młody Kraków 2.0

wśród odbiorców programu. Dzięki tym

staraniom, nowym projektom, konkursom

oraz współpracy z nowymi podmiotami,

strona internetowa i fan page programu

znacząco odnotowały wzrost popularności 
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83% więcej użytkowników strony

internetowej,

36% więcej publikowanych postów na fan

page’u,

826% większy zasięg wybranych postów

na fan page’u,

99% więcej polubień fan page’a.

 i zasięgu wśród obserwujących:

Jednym z kanałów komunikacji skierowanym

do uczniów oraz nauczycieli jest również
Portal Edukacyjny Miasta Krakowa

obsługiwany przez Wydział Edukacji oraz

Portal Nasze Szkoły. Warto też wymienić
strony internetowe szkół i placówek.

Informacje o wydarzeniach dla młodych

publikowane są również za pośrednictwem

Wydziału Komunikacji Społecznej na portalu

Magiczny Kraków - w 2020 r. na portalu

ukazały się 23 artykuły dotyczące wydarzeń
realizowanych w ramach programu Młody

Kraków. Kolejnym narzędziem

przekazywania wiadomości są komunikaty

wyświetlane przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Komunikacji SA 

w Krakowie w tramwajach i autobusach.
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Celem programu jest wspieranie

uczestnictwa w kulturze młodych osób,

umożliwiając im dostęp do wydarzeń
kulturalnych oferowanych przez instytucje

muzealne, teatralno-muzyczne czy filmowe.

Ze względu pademię koronawirusa 

i zamknięcie instytucji kultury planowany

pilotaż Bonu Kulturalnego nie został
przeprowadzony, a jego realizacja została
przesunięta na 2021 r. Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej realizujący program,

opracował wstępną koncepcję oraz

harmonogram wdrażania. 

KULTURA (DLA) MŁODZIEŻY

Bon kulturalny

Czwarty obszar programu ma na celu

poszerzenie dostępu do instytucji kultury 

i wydarzeń kulturalnych oraz stworzenie

warunków do swobodnego tworzenia dzieł
kultury i inicjatyw kulturalnych przez

młodzież.

W ramach tego obszaru zrealizowano

następujące działania:

kreatywnym, w których uczestniczyło 

ok. 300 osób. Webinary dostępne były
również polskim języku migowym. 

Główne założenia wydarzenia, zostały
partycypacyjnie wypracowane wspólnie 

z instytucjami kultury, młodzieżowymi

domami kultury oraz z młodzieżą.

Wydarzenie zostało zrealizowane 

w partnerstwie z Krakowskim Biurem

Festiwalowym, Staromiejskim Centrum

Kultury Młodzieży w Krakowie oraz 

z Muzeum Krakowa. Festiwal Młodych Twórców

realizacji profesjonalnych nagrań
muzycznych,

wystawie sztuk plastycznych 

indywidualnych konsultacjach portfolio

ze specjalistami w zakresie sztuk

plastycznych i filmowych,

wywiadach w rozgłośni młodzieżowej

Radia Pryzmat.

W dniach od 18 listopada do 15 grudnia

2020 r. odbyła się I edycja festiwalu kultury

młodzieżowej pn. Festiwal Młodych

Twórców, którego celem było stworzenie

atrakcyjnej, otwartej, swobodnej 

i nieformalnej przestrzeni, w której

młodzież może prezentować swoje

autorskie prace, zainteresowania,

umiejętności i talenty. Do udziału 

w wydarzeniu zgłosiło się ponad 80 osób 

w wieku od 13 do 26 lat w czterech

kategoriach festiwalowych (film, muzyka

rozrywkowa, literatura, sztuki plastyczne),

z pośród których jury, na podstawie

portfolio, wyłoniło 34 Młodych Twórców,

którzy zostali objęcie działaniami

festiwalowymi. Uczestnicy, w zależności 

od kategorii festiwalu, otrzymali możliwość
udziału w:

       w Pawilonie Wyspiańskiego,

Dodatkową atrakcja dostępną dla

szerszego grona odbiorców były cykl ośmiu

wykładów on-line m.in. nt. praw autorskich,

wizerunku w sieci czy kariery w sektorze 
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Programy i wydarzenia kulturalne
miejskich instytucji kultury

Wydział Kultury wraz z instytucjami kultury

Miasta Krakowa realizuje szereg działań
dedykowanych młodym ludziom. W 2020 r.

zorganizowano 747 wydarzenia adresowane

do młodzieży.

Granice otwarte. Pierwsze pokolenie

„Granice otwarte” to projekt sceniczny 

dla osób w wieku od 15 do 18 lat, sprzyjający

poszukiwaniu i krystalizowaniu własnego

głosu z wykorzystaniem sztuki i teatru jako

„narzędzia/medium. Projekt dawał młodym 
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# PROJEKT SYNTEZY –Dźwiękowe

Podróże skierowane do młodzieży

powyżej 16. r.ż.,

XXVII Krakowski Turniej Wiedzy 

Artmosphere. Festiwal o sztuce 

cykl tutoriali rękodzielniczych on-line:

wyzwanie kreatywne dla dorosłych 

cykl 7 filmów/dokumentów artystyczno-

edukacyjnych „Kraków tańcem

malowany”,

Ania z Zielonego Wzgórza - 42 odcinki

czytań aktorskich popularnej serii dla

młodzieży autorstwa L. M. Montgomery. 

Ponadto krakowskie instytucje kultury

zorganizowały wydarzenia tj. np.:

      o Mitologii i Antyku, 

       i przestrzeni,

      i młodzieży #craftwithme,

Projekt artystyczny Teatru Łaźnia Nowa,

zrealizowany w dniach 11-13 grudnia 2020 r.,

obejmujący pokazy najlepszych, najczęściej

nagradzanych spektakli dla dzieci i młodzieży.  

Głównym założeniem projektu jest stworzenie

oferty artystycznej sprzyjającej kształtowaniu

preferencji artystycznych, nawyku

świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz

umożliwienie rozwijania potencjału
twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci 

i młodzieży.

W 2020 r. spektakle prezentowane online były
oceniane przez dziecięco-młodzieżowe Jury,

którego obowiązkami było oglądanie

spektakli, uczestniczenie w spotkaniach 

z twórcami oraz warsztatach

interpretacyjnych i obradach Jury. 

W programie towarzyszącym pojawiła się
także oferta teatralna dla nastolatków. 

W ramach Forum Twórców Teatru dla

Młodego Widza w paśmie (MAŁA) BOSKA TV

zostało zrealizowane spotkanie 

z uczestniczkami projektu „Granice otwarte” 

o doświadczeniu teatralnego projektu

partycypacyjnego. Zorganizowano także

spotkanie dla młodzieży z teatrów z kraju 

w celu wymiany doświadczeń i poznania

dobrych praktyk współpracy z młodzieżą.

Udział w spotkaniu brali oprócz dorosłych

także sami zainteresowani – młodzież.

Festiwal Mała Boska Komedia 2020 

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0

ludziom platformę i możliwość, 

aby opowiedzieć o świecie z perspektywy

nastolatka. Służył także zachęcaniu młodych

do przyjmowania postawy aktywnej 

i zaangażowanej. W ramach wydarzenia, 

od marca do października 2020 r., odbył się
cykl warsztatowy, zakończony pokazem

spektaklu. W projekt zaangażowało się 9 osób

związanych z Nową Hutą (mieszkańcy,

uczennice nowohuckich liceów). Realizatorem

projektu był Teatr Łaźnia Nowa.

Nowohucki alfabet – pokolenia języka

Projekt realizowany był przez Ośrodek

Kultury Kraków - Nowa Huta od marca 

do października 2020 r., polegający 

na stworzeniu leksykonu młodzieżowych

wyrażeń związanych z Nową Hutą, 

z uwzględnieniem zmian społecznych 

i historycznych zachodzących przez 7 dekad

istnienia Huty i oddziałujących na młodzież.

Na podstawie wywiadów, warsztatów, badań
i pracy zespołu ekspertów wybrano 

i opracowano 44 hasła oraz subiektywne

kalendarium wydarzeń ważnych 

dla młodzieży. Hasła zostały przetłumaczone

na polski język migowy, nagrane w wersji

audio dla osób niewidomych) oraz ukazały się 

w formie wydrukowanego leksykonu. Na ich

podstawie młodzież z nowohuckich szkół
wspólnie, pod okiem profesjonalnych

aktorów i reżyserów, stworzyła spektakl. 

Projekt realizowany był w ramach programu

„Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020”

Narodowego Centrum Kultury.

http://www.nowohuckialfabet.pl/
http://www.nowohuckialfabet.pl/
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W trakcie XIX „Styczniowych Targów Szkół
Zawodowych w Meliorku” on-line, 

25 krakowskich zespołów szkół
technicznych zaprezentowało  swoją ofertę
edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.

Najważniejszym celem organizacji targów

jest pomoc ósmoklasistom w wyborze

dalszej drogi edukacyjnej 

na ponadpodstawowym etapie kształcenia.

MŁODZI NA RYNKU PRACY

Targi Szkół Zawodowych w „Meliorku"

Piąty obszar ma na celu budowę postawy

przedsiębiorczej u młodych ludzi oraz

zachęcanie ich do uczestnictwa w życiu

społecznym poprzez pracę.

W ramach obszaru zrealizowano

następujące działania:

Największe wydarzenie promujące

szkolnictwo zawodowe odbyło się w dniach

2-6 marca 2020 r. Dla uczniów  była 

to okazja, aby poznać ofertę kształcenia

zawodowego, bowiem podczas tych kilku

dni SP, technika, szkoły branżowe,

prezentowały swoją ofertę edukacyjną
uczniom, którzy mieli przed sobą wybór

dalszej ścieżki zawodowej. Uzupełnieniem

wydarzenia były Otwarte Soboty (7 marca 

i 25 kwietnia) w samorządowych szkołach

prowadzących kształcenie zawodowe.

Celem organizowanego od lipca do grudnia

2020 r. konkursu dla uczniów szkół
ponadpodstawowych „Mój pierwszy biznes”,

jest popularyzacja wiedzy na temat

przedsiębiorczości oraz promowanie

przedsiębiorczości wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych miasta Krakowa.

Zadaniem uczestników było opracowanie

biznesplanu prezentującego

przedsięwzięcie gospodarcze. Zgłoszone

prace oceniane były  pod kątem

innowacyjności, oryginalności oraz

umiejętności zastosowania różnych technik

prezentacji, przez kapitułę, składającą się 

z wykwalifikowanych ekspertów

posiadających doświadczenie biznesowe.

Organizatorem konkursy jest Izba

Przemysłowo-Handlową w Krakowie 

we współpracy z Wydziałem

Przedsiębiorczości i Innowacji UMK i ABSL.

VI Krakowski Tydzień Zawodowców

Konkurs pn. „Mój pierwszy biznes”
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Doradztwo zawodowe

Spotkania związane z doradztwem

zawodowym były prowadzone w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 

w Krakowie. Doradcy zawodowi oferowali 

 uczniom indywidualne konsultacje,

pomagające im w wyborze zawodu 

i kierunku dalszego kształcenia. Znają oni nie

tylko ofertę krakowskich szkół, ale także

świetnie orientują się w najnowszych

trendach na rynku pracy. Indywidualne

konsultacje,odbyły się zarówno stacjonarnie,

jak i w formule on-line.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób
Młodych
W roku 2020 przedstawiciele Referatu 

ds. Młodzieży uczestniczyli w zdalnych

spotkaniach Partnerstwa na rzecz osób

Młodych, działającym przy Wojewódzkim

Urzędzie Pracy w Krakowie. Celem

partnerstwa jest zintegrowanie partnerów

podejmujących działania na rzecz ludzi

młodych w regionie.

W sumie, w 2020 r. w szkołach i w innych

instytucjach oświatowych, odbyło się ponad

600 spotkań z osobami wykonującymi różne

zawody.
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Dla podkreślenia rangi pracy i działalności

oraz uhonorowania osób pracujących 

lub działających na rzecz młodzieży

Prezydent Miasta Krakowa, z inicjatywy

Referatu ds. Młodzieży, ustanowił Nagrodę
im. Antoniego Weyssenhoffa. Nagroda

będzie przyznawana w dwóch kategoriach:

za całokształt pracy z młodzieżą oraz 

za realizacje wybitnego projektu 

w poprzednim roku kalendarzowym.

W październiku 2020 r. Kapituła Nagrody

im. Antoniego Weyssenhoffa 

w głosowaniu korespondencyjnym przyjęła
wzór statuetki nagrody, którą począwszy

od roku 2021, będą honorowane osoby

pracujące na rzecz młodzieży.

PARTNERSTWO DLA MŁODZIEŻY

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa

Szósty obszar ma na celu budowanie sieci

współpracy instytucji i osób pracujących 

z młodzieżą oraz docenianie ich pracy 

a także podnoszenie kompetencji osób

pracujących z młodzieżą i zaangażowanych

w budowanie w niej postaw obywatelskich.

 

W ramach ostatniego obszaru zostały
zrealizowane następujące działania:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 

w ramach Krakowskiej Sieci dla Młodzieży

prowadził stałą współpracę
międzysektorową z wieloma podmiotami

zaangażowanymi w działania dotyczące

młodych ludzi w Krakowie. Przykładem

mogą być wspólne działania zrealizowane

z Komisją Dialogu Obywatelskiego 

ds. Młodzieży. Jako ciało doradcze 

i opiniujące, komisja skupia przedstawicieli

organizacji trzeciego sektora pracujących 

z młodzieżą w różnych obszarach: edukacji,

Krakowska Sieć dla Młodzieży

profilaktyki, mobilności, doradztwa,

edukacji obywatelskiej, pozaformalnej,

kultury i rozwoju. Partycypacyjny model

współpracy zaowocował w 2020 r.

podjęciem szeregu inicjatyw, między innymi

w obszarze kultury, wolontariatu

młodzieżowego, przestrzeni dedykowanych,

wspierania i rozwoju przedsiębiorczości, 

a także inicjowania nowych, społecznych

inicjatyw młodzieżowych. Współpraca 

z KDO ds. Młodzieży opierała się w dużej

mierze na konsultowaniu etapów realizacji

programu Młody Kraków 2.0. Działania 

na rzecz wzmocnienia i kształtowania

potencjału krakowskiej młodzieży

prowadzone były również z uczelniami

wyższymi - Uniwersytetem Pedagogicznym 

i Uniwersytetem Jagiellońskim. Współpraca

umożliwiła podjęcie różnorodnych działań
edukacyjnych i badawczych, doradczych

oraz konsultacyjnych, a także organizacji

wykładów i warsztatów, przygotowywanych

dla krakowskiej młodzieży i ich nauczycieli.

W ramach współpracy międzysektorowej

udostępniane są również przestrzenie,

które umożliwiają realizację różnych

inicjatyw organizacjom trzeciego sektora.

Pracownicy Referatu ds. Młodzieży, 

aby podnosić swoje kompetencje,

nawiązywać nowe partnerstwa i zdobywać
rzetelne informacje na temat aktualnych

trendów w polityce młodzieżowej, nie tylko

na szczeblu lokalnym, regionalnym, 

ale także ogólnopolskim i europejskim,

uczestniczyli w branżowych spotkaniach 

i konferencjach. W 2020 r. uczestniczyli

między innymi w Forum Praktyków

Partycypacji organizowanym przez

Fundację Stocznia oraz w konferencji

„Miejsca otwarte. Przestrzeń spotkań
sąsiedzkich” organizowanej przez Centrum

Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.

Warszawy oraz Dom Kultury Kadr.

SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK - MŁODY KRAKÓW 2.0
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Krakowski Barometr Młodzieży

W marcu 2020 r. Wydział Polityki Społecznej

i Zdrowia UMK podpisał z Uniwersytetem

Pedagogicznym porozumienie o współpracy

na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy ono

m.in. realizacji przedsięwzięć  badawczych,

takich jak Krakowski Barometr Młodzieży.

W ramach barometru przeprowadzone

zostały dwa badania ankietowe skierowane

do krakowskich studentów oraz uczniów

szkół średnich. Ich celem było zbadanie

wpływu pandemii COVID-19  na życie 

i nastroje młodych ludzi. Uzyskane wyniki

posłużyły również do określenia nowych

zachowań wśród młodzieży, która przebywa

w warunkach przymusowego odosobnienia. 
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Zespół Unii Metropolii Polskich 
ds. Młodzieży

 sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

(zatrudnienie i przedsiębiorczość),

przeciwdziałanie marginalizacji młodego

pokolenia, w tym wykluczeniu

społecznemu, 

systemowa współpracy z samorządami

uczniowskimi,

przestrzeń miejska dla młodzieży,

organizacja miejsc dedykowanym

młodym ludziom, 

uczestnictwo młodzieży w życiu

politycznym.

W 2020 r. Referat ds. Młodzieży podjął
działania zmierzająca do utworzenia

zespołu roboczego ds. młodzieży przy Unii

Metropolii Polskich, którego celem byłaby

wymiana doświadczeń, stworzenie

możliwości podejmowania wspólnych

wyzwań przez samorządy, a także

konsultowanie stanowisk w sprawie polityk

młodzieżowych czy opiniowanie ustaw. Jako

główne obszary zainteresowań zespołu
wskazane zostały obszary, tj. np.

NESTORiada łączymy pokolenia -

projekt mający na celu integrację
uczestników Centrum Aktywności

Seniora w Krakowie, podniesienie

poziomu wiedzy na temat osób

starszych, a także łamanie

stereotypów wśród młodzieży, 

maskotki dla schroniska - warsztaty

międzypokoleniowe polegające 

wełniana czapka - akcja polegająca

na wykonaniu czapek i szalików

przez seniorów z  Centrum

Aktywności Seniora i wychowanków

Placówek Wsparcia Dziennego dla

osób dotkniętych bezdomnością,

nie dzieli nas wiek - akcja integrująca

wychowanków Placówek Wsparcia

Dziennego z seniorami przy okazji

imprez okazjonalnych i świąt.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w 2020 r. prowadził działania

wspierające komunikację
międzypokoleniową w ramach

różnorodnych wydarzeń, spośród

których skórzni można następujące

projekty: 

na tworzeniu maskotek dla

schroniska przez młodzież i seniorów

z Centrum Aktywności Seniora,

We wszystkich działaniach udział wzięło
257 młodych osób.

Działania  międzypokoleniowe

Programy Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień

MPCU w ramach realizacji szkoleń 

z zakresu profilaktyki przeprowadziło
Program Profilaktyki Uzależnień
Behawioralnych w formie wykładów 

dla nauczycieli oraz program Bezpieczny

każdy krok, obejmujący uczniów,

nauczycieli i rodziców. W sumie z oferty

skorzystało ok. 100 osób.

https://www.facebook.com/UniaMetropoliiPolskich/?__tn__=kK*F


P A R T N E R S T W O  D L A  M Ł O D Z I E Ż Y     1 9 / 1 9

Krakowski Barometr Młodzieży

W marcu 2020 r. Wydział Polityki Społecznej

i Zdrowia UMK podpisał z Uniwersytetem

Pedagogicznym porozumienie o współpracy

na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy ono

m.in. realizacji przedsięwzięć  badawczych,

takich jak Krakowski Barometr Młodzieży.

W ramach barometru przeprowadzone

zostały dwa badania ankietowe skierowane

do krakowskich studentów oraz uczniów

szkół średnich. Ich celem było zbadanie

wpływu pandemii COVID-19 na życie 

i nastroje młodych ludzi. Uzyskane wyniki

posłużyły również do określenia nowych

zachowań wśród młodzieży, która przebywa

w warunkach przymusowego odosobnienia. 
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Zespół Unii Metropolii Polskich 
ds. Młodzieży

 sytuacja młodych ludzi na rynku pracy

(zatrudnienie i przedsiębiorczość),

przeciwdziałanie marginalizacji młodego

pokolenia, w tym wykluczeniu

społecznemu, 

systemowa współpracy z samorządami

uczniowskimi,

przestrzeń miejska dla młodzieży,

organizacja miejsc dedykowanym

młodym ludziom, 

uczestnictwo młodzieży w życiu

politycznym.

W 2020 r. Referat ds. Młodzieży podjął
działania zmierzająca do utworzenia

zespołu roboczego ds. młodzieży przy Unii

Metropolii Polskich, którego celem byłaby

wymiana doświadczeń, stworzenie

możliwości podejmowania wspólnych

wyzwań przez samorządy, a także

konsultowanie stanowisk w sprawie polityk

młodzieżowych czy opiniowanie ustaw. Jako

główne obszary zainteresowań zespołu
wskazane zostały obszary, tj. np.

NESTORiada łączymy pokolenia -

projekt mający na celu zintegrować
uczestników ACS w Krakowie,

podniesienie poziomu wiedzy na

temat osób starszych, a także

łamanie stereotypów wśród

młodzieży, 

maskotki dla schroniska - warsztaty

międzypokoleniowe polegające na

tworzeniu maskotek dla schroniska

przez młodzież 

wełniana czapka - akcja polegająca

na wykonaniu czapek i szalików

przez seniorów z CAS 

nie dzieli nas wiek - akcja integrująca

wychowanków PSD 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w 2020 r. prowadził działania

wspierające komunikację
międzypokoleniową w ramach

różnorodnych wydarzeń, spośród

których skórzni można następujące

projekty: 

       i seniorów z CAS,

......i wychowanków PWD dla osób

......dotkniętych bezdomnością,

       z seniorami przy okazji imprez  

 ......okazjonalnych i świąt.

We wszystkich działaniach udział wzięło
257 młodych osób.

Działania o charakterze
międzypokoleniowym

Programy Miejskiego Centrum profilaktyki
Uzależnień

MPCU w ramach realizacji szkoleń 

z zakresu profilaktyki przeprowadziło
Program Profilaktyki Uzależnień
Behawioralnych w formie wykładów 

dla nauczycieli oraz program Bezpieczny

każdy krok, obejmujący uczniów, nauczycieli

i rodziców. W sumie z oferty skorzystało  

ok. 100 osób.

https://www.facebook.com/UniaMetropoliiPolskich/?__tn__=kK*F

